




- Bagagens da Vida...

Uma valise de culpa?

Um baú de descontentamento?

Uma grande mala de solidão?

Uma pequena pasta de amargura? 

Um grande saco de medo? 







“O SENHOR é o meu pastor, nada me 
faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, 
guia-me mansamente a águas 
tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-
me pelas veredas da justiça, por amor 
do seu nome. Ainda que eu andasse pelo 
vale da sombra da morte, não temeria 
mal algum, porque tu estás comigo;



a tua vara e o teu cajado me consolam. 
Preparas uma mesa perante mim na 
presença dos meus inimigos, unges a 
minha cabeça com óleo, o meu cálice 
transborda. Certamente que a bondade e 
a misericórdia me seguirão todos os dias 
da minha vida; e habitarei na casa do 
Senhor por longos dias.” - Salmos 23:1-6









- Autoconfiança...

Confiança em si mesmo; 

Segurança.





- Autoconfiança...
Nos últimos tempos, ouvimos muito sobre marketing 

pessoal, auto estima, autoconfiança e assim vai... 

Ser autoconfiante em vários momentos da vida é essencial; 

Precisamos crer que somos capazes, mas, o grande 

problema é quando essa bagagem fica grande demais 

dentro de nós. 

Somos tão AUTOCONFIANTES que esquecemos até 

mesmo de Deus. Confiamos em nossas forças!



- O perigo dos Extremos...

Medo

Insegurança

Confiar em 
si mesmo





- O Cristão e a Autoconfiança...

 A autoconfiança para o cristão consiste em crer 

firmemente que Cristo nos torna capaz, 

 Expressões como: “eu posso”, “eu consigo”, “eu tenho 

capacidade e disposição”, não pode ser esquecida da 

expressão “EM DEUS” 

 Somente o Senhor pode nos fazer romper os obstáculos 

que surgem, superar nossos bloqueios e nos ajudar a 

vencer nossas limitações.



Jeremias 17.5 e 6

“Assim diz o SENHOR: Maldito o homem que 

confia no homem, e faz da carne o seu braço, e 

aparta o seu coraçäo do SENHOR!” Porque será 

como a tamargueira no deserto, e não verá 

quando vem o bem; antes morará nos lugares 

secos do deserto, na terra salgada e inabitável.”



Jeremias 17.7 a 9

“Bendito o homem que confia no SENHOR, e cuja 

confiança é o SENHOR.  Porque será como a árvore 

plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o 

ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha 

fica verde; e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa 

de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as 

coisas, e perverso; quem o conhecerá?”



Salmo 118. 8 e 9

“É melhor refugiar-se no Senhor 

do que confiar no homem. É 

melhor refugiar-se no Senhor do 

que confiar nos príncipes.”



- Quantas vezes usamos expressões...

Não preciso de conselhos...

Posso me virar sozinho...

Não preciso de PGM...

Não preciso de um discipulador...

Não preciso de alguém que caminhe comigo...

Não preciso de igreja nem de pastor...



- O que mais precisávamos...

Era OUVIR MAIS, mas abrimos à boca para falar;

Era SER PACIENTE, mas não aguentamos 

esperar em Deus;

Era ENTREGAR PARA DEUS, mas 

tentamos resolver determinadas 

situações que só Deus pode resolver.



 Tornámo-nos 

cabeçudos demais... 

 Independentes 

demais... 

 Autoconfiantes 

demais...









Salmo 23.1

“O SENHOR é 

o meu pastor,





- O Senhor nos compara...
De todos os animais que Deus criou por qual razão 

Ele nos comparou como ovelhas? 

 Por que Deus não chamou de touros? 

 De águias? 

 De girafas?

 De elefantes?

 De peixes?





- Pense um pouquinho...

Você conhece algum treinador de ovelhas? 

 Já ouviu ovelhas em circo fazendo aquelas 

cambalhotas ou ovelhas adestradas? 

Não – Ovelhas não conseguem 

realizar tais coisas.  



- Ovelhas...

São indefesas;

Elas não possuem garras ou pressas;

Elas não nos atacam;

Nem corre atrás da gente;

Desculpe a expressão: ovelhas são bobas.



- Ovelhas...

É por isso que nunca vimos times tendo 

ovelhas como mascote; 

Os times têm como seus mascotes animais 

que expressam fúria, garra, força...

Ovelhas não representam esses valores.





- Ovelhas...

Um gato podem limpar-se, um cachorro 

também; 

Os pássaros tomam banho, os ursos no rio 

também tomam seus banhos. E as ovelhas?

Elas se sujam e ficam assim mesmo.



- Davi poderia ter usado uma outra comparação...

 “O Senhor é meu comandante e eu sou seu 

subordinado”

 “O Senhor e minha inspiração e eu sou seu 

cantor”

 “O senhor é meu Rei e eu sou seu 

embaixador”





Davi era músico, guerreiro e 

detentor de muitas qualidades. 

No entanto, o que veio ao seu 

coração foi justamente à imagem 

de Deus como PASTOR.



Davi como pastor sabia que as 

ovelhas não davam conta de 

caminhar sozinhas, assim como 

nós, não conseguimos andar 

sozinhos.



O modo que Davi 

cuidava das ovelhas 

o inspirou para 

afirmar sobre o 

modo que Deus 

cuida de nós.



- Somos Ovelhas...
 Ovelhas necessitam de pastor

 Não adianta ser autoconfiante

 Necessitamos ser guiados e 

cuidados pelo supremo Pastor 

que é Jesus



- Teste Final...
 Você pode controlar seu animo? Você pode relacionar-

se com o Sr. Pessimismo e a Sra. Deprimida. Você está 

sempre otimista e aprumado. Isso descreve você? 

Então vamos para outra tentativa.

 Você vive em paz com todos? Todos os seus 

relacionamentos são doces e agradáveis. Você ama a 

todos e é amado por todos. Isso descreve você? 

Então vamos para outra tentativa.



- Teste Final...
 Você não tem temores? Você não tem medo de 

nada. Nada te assusta. Isso descreve você? Então 

vamos para última tentativa.

 Você não precisa de perdão? Nunca fez nada 

errado. É totalmente honesto. Tão limpo quanto 

à cozinha da vovó. Nunca trapaceou, nunca 

mentiu. Este é você.







Salmo 23.1

“O SENHOR é 

o meu pastor,








